NEWSLETTER JUL’18

I LITER CY
SU
IT

news
● Na prvý Samit gramotnosti sa prihlásilo
viac ako 200 ľudí a program je už vo
fáze načrtávania
● Vo februári tohto roku sa stretli SG a MC
na konferencii Winterthur ELN, ktorú
možno hodnotiť ako veľmi úspešnú
● Šiesta škola ELN sa zaoberala
kvalitatívnymi a kombinovanými
metódami a konala sa v máji v Skopje

1st literacy summit
Počas 1-3. novembra sa bude na Univerzite v Porte
konať 1. Samit gramotnosti. Dostali sme viac ako
200 príspevkov distribuovaných piatimi formátmi:
sympóziá, diskusie, postery, prezentácie, tréningové
stánky, stánky s aplikáciami a diskusie pri okrúhlych
stoloch. Vedecká komisia už zaslala prijímacie
rozhodnutia a momentálne načrtáva program, ktorý
bude zverejnený v septembri.
Pre viac informácií ohľadne registrácie navštívte
našu webstránku.

keynote speakers
Na Samite gramotnosti sa budú preberať tri témy,
ktoré
budú
odprezentované
poprednými
výskumníkmi vo svojom odbore. Viac sa o nich
môžete dozviete počas ich prezentáciách v Porte:
The Nexus Between Reading and Writing:
Research and Implications for Instruction

Steve Graham | Arizona State University
Vyše 35 rokov aktívne
študoval vývoj štýlu písania,
ako ho efektívne vyučovať a
ako písanie dokáže
podporovať čítanie a
učenie. Je autorom
viacerých odborných prác,
kníh a správ pre Carrnegie
Corporation.

Literacy and the Worldwide Literacy Network:
Past, Present, and Future

Karen Harris | Arizona State University
Pracovala v školstve viac
ako 40 rokov a vyvinula
model Self-Regulated
Strategy Development
(SRSD), ktorý sa zaoberá
strategickými inštrukciami.
SRSD model bol najviac
skúmaný predovšetkým v
oblasti písania.

Understanding the Development of Literacy in
Context

Richard Wagner | Florida State University
Spoluzakladateľ a súčasný
spoluriaditeľ Floridského
centra pre prieskum čítania
študuje dyslexiu a normálne
osvojovanie čítania. Prispel
k vytvoreniu testov, ktoré sa
bežne používajú na
vyhodnotenie výskytu
dyslexie u detí.
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calendar
sep 30
oct 31
oct 31

End of registration 1st Literacy Summit
IRC Pre-Summit Writing Workshop, Porto
SG meeting #8, Porto

nov 1
nov 1-3
nov 5-7

MC meeting #5, Porto

1st Literacy Summit
Post-Summit Winter School

sg meeting #7

winterthur conference

Na mítingu SG sa diskutovalo o štyroch témach: (1)
zhrnutie predošlých mítingov na tému gramotnosti,
(2) prvý náčrt Dohody ELN a jej odoslanie na
webstránku na jej skonzultovanie, (3) 1. Samit
gramotnosti, (4) a diskusia celej skupiny ohľadne
ďalších aktivít.

8-9. februára sa konala konferencia vo Winterthur,
kde sa stretli členovia ELN. Konferencia
pozostávala z viacerých diskusií, posterov
prezentácií a dvoch hlavných prezentácií. Sme
veľmi vďační Liane Konstantinidou za jej príjemné
uvítanie a výbornú organizáciu.

mc meeting #4
Na mítingu MC sa stretlo 32 zastupiteľov MC.
Hlavnou témou bol status ELN siete v rámci SG
členov. Predseda zrekapituloval aktuálnu GP4 Work
a Plán rozpočtu a navrhol nasledujúci, ktorý bol
schválený členmi MC. Debatovalo sa o
strategických mítingoch s inými COST sieťami
gramotnosti a o náčrte Dohody ELN. Poslednou
témou bol 1. Samit gramotnosti.

stsm grantees 2018
Tomislav Stojanov (HR) navštívi

Nicola McLelland (GB)
Claudia Ioana Doroholschi (RO) navštívi

Monterrat Castello (ES)
Carolina Cordeiro (PT) navštívi

Thierry Olive (FR)
Ana Oliveira (PT) navštívi

Ana Pérez-Escoda (ES)
Irune Ibarra (ES) navštívi

training school #6
Šiesta ELN TS sa konal na Filozofickej fakulte
Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Macedónsku
1-16. mája 2018. Udalosť bola organizovaná Mirou
Bekar. Táto TS poskytla praktické skúsenosti v
oblasti
vývoja
a
používania
kvalitatívnych
inštrumentov a analýzy dát.

Teresa Limpo (PT)
Milda Kuraitytė (PT) navštívi

Susana Padeliadu (GR)
Andreia Nunes (PT) to visit

Raquel Fidalgo (ES)
Ruth Villalón (ES) navštívi

Christian Tarchi (IT)
Ana Camacho (PT) navštívit

Young Suk Kim (US)

credits
Newsletter design and contents management: Teresa Limpo.
We thank all ELN members
who contributed with photos for this newsletter.
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